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Hovedstyremøte  
Torsdag 28.04.16 kl. 19.30 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

23 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

24 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 

25 Regnskap Q1 Nikolai/Sverre 

26 Oppfølging klubbmøte, HS’ målsetninger Skule 

27 Orientering anleggsutvikling Sverre 

28 Oppfølging anleggsutvikling Anders, Sverre 

29 Oppfølging sportslige planer Sverre 

30 Kvalitetsklubb ØHIL fotball 

   

31 - Intern styresak -  Sverre 

32 Eventuelt Skule 
 

 
 
Innkalt: 
 
Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Monica 
 
Invitert: 
 
Idrettene: 
Alle ØHILs idretter (ingen var til stede) 
 
Kalender: 

 
Torsdag 16. juni kl. 19.30 
Torsdag 8. september kl. 19.30 
Torsdag 24. november kl. 19.30 
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett) 
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (18.02.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Sakspapirer til møtet 28.04.2016 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 

Protokollen fra møtet 18.02.2016 og innkallingen til møtet 28.04.2016 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL  

Orientering:  
 
For å ha gode, effektive møter, og for å ha åpenhet om hva som skjer av styresaksarbeid i ØHIL, har 
klubben utarbeidet rutiner for styresaksarbeid i ØHILs hovedstyre. Idrettene, som også er pålagt å føre 
protokoller fra sine møter, oppfordres til å benytte den samme malen.  
 
Alle protokoller for alle idretter skal publiseres på www.ohil.no (uavhengig av format som benyttes). 
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 
 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 
 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 
 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret og 

undergruppenes ledere 
 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Eventuell 

tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 
 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 

medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der daglig leder er inhabil, har 
styreleder dette ansvaret.  

 Ved gjennomgang av saker med bakgrunnsinformasjon legges disse med som vedlegg i 
protokollen (gjelder ikke regnskap) 

 Vesentlige argumenter som fremkommer under hovedstyrets diskusjon protokolleres under 
"Styrets bemerkninger". 

 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 
o Personalsaker 
o Saker som omhandler enkeltpersoner 
o Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
o Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn 

i forhold til konkurrerende klubber 
 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså 
ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q1 

Bakgrunn: 
 
Regnskapet ble kort gjennomgått i ny form.  
 
På bakgrunn av siste års erfaringer, foreslås det en endring i rapporteringen og gjennomgang av regnskapet. 
 

Vedtak: 
 

Sverre endrer budsjettene for idrettene til kvartals-tall, og sender til økonomiansvarlige for godkjenning. 
Oppdaterte oppsett ettersendes hovedstyret når dette er klart.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Etterord: Sverre sender hovedstyret planen for fakturering, regnskaps- og purrerutiner. 
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging klubbmøte, HS’ målsetninger 

Orientering:  
 
En muntlig oppdatering fra samlingen ble gjennomgått. Skule klargjør og sender en rapport til hovedstyret 
og idrettene når denne er klar.  
 
Den mest interessante problemstillingen som ble tatt opp på samlingen var begrepet «allsidighet» og hva vi 
egentlig legger i dette. Det foreslås at Idrettsutvalget på et egnet tidspunkt tar opp temaet og får fram hva 
den enkelte idrett mener, og hva de gjør for å tilrettelegge for allsidighet. Det er ønskelig med en omforent 
forståelse av begrepet.  
 
Skule gikk gjennom en punktliste med forslag til fokusområdet for hovedstyret dette året: 
 

- Sikre et operativt Idrettsutvalg, med sportslige planer for hver idrett 
- Sikre kontinuitet i anleggsutvalget 
- Fortsette det gode arbeidet med kommunikasjon i klubben, og utvikle dette videre 
- Forankre klubbverdiene, hva betyr «allsidighet»  
- Etablere gode rutiner for faste klubb-møteplasser; vintersportsmarkedet, julemarkedet, ØHILiaden 

(definere hvordan inntektene fra disse arrangementene skal fordeles) 
- Sikre en god organisasjon/administrasjon, fokus på å få på plass rammer og innhold for ny 

Idrettskoordinator i ØHIL 
- Sikre gode kontorfasiliteter for administrasjonen 
- Sikre god økonomistyring, spesielt knyttet til fakturering av medlems- og aktivitetsavgifter 
- Oppfølging av kontinuitetssikring, spesifikt knyttet til «idrettenes leveranser» 
- Planlegge jubileumsåret 2017, Monica påtok seg ansvaret for å lede planleggingen 

 

Styrets bemerkninger: 
 

Sverre følger opp Lars i forhold til idrettsutvalgets mandat. 
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering anleggsutvikling 

Orientering:  
 
Status på status på anleggsprosjekter som er ferdigstilt, påbegynt, planlagt og under utredning ble kort 
gjennomgått. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Hovedstyret støtter forslaget om at «klubbhus-prosjektet» flyttes tilbake til kunstgressbanen, og igjen 
overtas av ØHIL fotball. Sammen med daglig leder avklarer de reguleringsforhold, planer og budsjett i tråd 
med de eksisterende rammene (3,0 MNOK). 
 
Hovedstyret er opptatt av at byggingen av innbytterbokser/speakerbod ikke overstiger det tilskuddet som 
gis fra sparebankstiftelsen (180’). Her er det viktig å ha med alle kostnader (inkl behov knyttet til strøm og 
vann (hvis aktuelt)). Det er viktig å hensynta en videre plan om bygging av tribune, i tråd med 
rammetillatelsen. Bandygruppa og daglig leder henter inn tilbud fra flere aktører, med to modeller (såle til 
bygget+bygg og såle for bygg og tribune+bygg). Eventuelle tilleggskostnader utover 180’, med en 
finansieringsplan skal framlegges HS via Anders.  
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging anleggsutvikling 

Bakgrunn: 
 
Den neste planperioden for anleggsutvikling i Bærum kommune er 2019-2022. Det krever mye utredningsarbeid 
for idrettene/klubben for å være i posisjon til å søke om kommunale tilskudd og spillemidler. Basert på 
anleggsutvalgets mandat, er det det ønskelig med en god, klubbstyrt prosess inn mot den neste planen, som 
har søknadsfrist høsten 2017.  
 
Anleggsutvalget har kalt inn til møter det neste året for å sikre en god, klubbstyrt prosess.  
 
Torsdag 26. mai 2016 kl. 20.00 – 22.00 – Idrettene presenterer sine behov og drømmer om anlegg 
Torsdag 1. september 2016 kl. 20.00 – 22.00  
Torsdag 3. november 2016 kl. 20.00 – 22.00 
Torsdag 2. februar 2017 kl. 20.00 – 22.00 
Torsdag 6. april 2017 Kl 20.00 – 22.00 – Endelig innstilling fra AU til HS til anleggsplanen 2019-2022 
 
Resultatet etter møtet 6. april blir en rapport fra anleggsutvalget som framlegges hovedstyret. Hvert potensielle 
prosjekt vil inneholde: 
 
- Kontaktperson(er) for idretten  
- Behovsoppgave (hvorfor ønsker vi egentlig å bygge anlegget)  
- Fordeler / ulemper for ØHILs øvrige idretter 
- Skissetegninger  
- Kostnadsoverslag  
- Finansieringsplan 
- Driftsplan (hvordan skal anlegget driftes etter evt ferdigstilling) 
- Dersom det er grunneierforhold som må belyses må dette også med… 
 

Vedtak: 
 
Hovedstyret støtter anleggsutvalgets prosess fram til 06.04.2017 og overtar ansvaret for å prioritere / 
kvalitetssikre aktuelle prosjekter i etterkant. 
 
Endring i anleggsutvalgets mandat: Hovedstyret velger leder til AU 

Styrets bemerkninger: 
 
Når hovedstyret skal behandle aktuelle prosjekter våren 2017 vil en godt dokumentert finansieringsplan av 
prosjektene være avgjørende.  
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging sportslige planer 

Orientering:  
 
Alle idrettene i ØHIL har fått tilsendt en mal for utforming av idrettens sportslige plan. Sammen utgjør de 
Øvrevoll Hosle ILs sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler: 
 

 Generell del – førende for alle idretter 

 Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg 

 Sportslig organisering 

De 4 store idrettene (med flere enn 100 aktive); fotball, håndball, langrenn, bandy skal ha «årgangsark» 
tilsvarende det fotball-gruppen har.  
 
Bakgrunnen med den sportslige planen, er å i størst mulig grad være åpne på hvordan vi organiserer 
klubben, idrettene og som grunnlagsdokument for et godt samarbeid på tvers av idrettene. 
 
Idrettene presenterer sine sportslige planer 18. mai. 
  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler ØHIL fotball 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kvalitetsklubb 

Bakgrunn:  
 
ØHIL Fotball drives godt og har mange gode rutiner på plass. Men vi kan bli endre bedre og ønsker derfor å bli 
en kvalitetsklubb. 
 
Fotballstyret har allerede vedtatt igangsettelse og mener at dette vil ha positiv effekt på hele klubben. 
 
For å kunne søke må klubbens hovedstyre vedta prosessen. 
 
Hvorfor skal vi søke? 
 
• Dokumentasjon og systematisering av eksisterende praksis 
• Tette hull der vi mangler rutiner og enhetlig praksis 
• Skape forutsigbarhet for trenere og lagledere, spillere, foreldre og foresatte 
• Forenkle rekruttering av nye styremedlemmer 
• Fordel i dialog med aktuelle sponsorer 
• Øke kvaliteten i fotballgruppas arbeid 

Vedtak: 
 

Hovedstyret støtter ØHIL fotballs ønske om å starte prosessen om å bli en kvalitetsklubb.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret hadde ønsket av noen fra ØHIL fotball var til stede for å gi mer klarhet i hvorfor man ønsker å 
gå inn på prosjektet. Det er mye som allerede er på plass, og HS frykter at dette vil gi fotballstyret 
ytterligere oppgaver i forhold til krav/rapportering (byråkrati). Det er viktig at ikke dette prosjektet vil gå på 
bekostning av de viktige oppgavene som allerede ligger i fotballstyret / fotballens sportslige og 
administrative leder.  
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Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Intern styresak - 

Intern styresak: 
 

Styrets bemerkninger: 

 

 
  



  

 11 

Møtedato 28.04.2016 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Ingen saker 
 

Styrets bemerkninger: 

 

 


